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l.

Ubezpieczyciel: Towarzystwo tlbozpieczeń

i

Rea6eku]acii WARTA s.A.

ul, chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

ll,

Ubeżpleczaiącyi
NażWa: Adam sob9tyl zarządzanie Nieruchomościami

Adres:

02-681 Wa.sżawa, AL \^,/yścigowa 4/A11

Regon: 140990630

lll,

Ubezpieczony:
NazwaI Adam sob8tyl zarządzanie Nieruchomościami
Adres: 02s81 Warszawa, Al, Wyścigowa 4/A11

Rąon:

lV,

140990630

zakestJbezpieczenia:
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialnościcy]/Vilnej zażądcy nieruchomości

v.

UbezpieczonąDziałalność

Wykonwanie czynności zażądzania nieruchomościami, W szczególności zaęądzanie

nieruchomościami obejmujące podejmowanie decyzji idokon}4,vanie czynności mających na celu
zapewnienie właściwejgospodalki ekonomicznołinansowej nieruchomości oraż zapewnienie
bezpieczeństwa użytkowania i Właściwejeksploatacji nieruchomości W tym bieżącego
administrowania nieruchomością, jak róWnieź cżynnościzmieżających do utżymania nieruchomości
W §tanie nie pogorszonym zgodnie z jej pżeżnaczeniem oraz do uza§adnionego inwestowania W tę
nieruchomość,

Vl.

SUMA GWAMNCYJNA
250 000,00 Et

Ro najeden jW§zystkie Wypadki.

Vll.

okre§

Vl!l.

Warunki płainościskładki

lbezpieczeniai

2015-{0-,l9

-

2016-10-{8

§kładka: 1 620,00 zł
(słownie: jeden

sposób

tysąc sześcset dwadziekia złotych zero grcszy)

i termin zapłaty:
Płatna: jednorazowo do dnia:

2015ł 1-05

na konto TuiR "WARTA" s.A.:
mBank s.A. nr 68 ll40 l0,10 0000 5437 9100 l369
spż.dźorc Łódź ol
00{05 WaMWa
spól*a aEiestrNana w sądżie Rejonowym dla m. §, WaEaWy, xll Wdż, Gospodarcry K.ajMgo Rejestru sąd@ego
pod nr KRs: 0000016432, NlP: 521ł4 20{47, M]ysokość kapiiaŁ ak6yjnąo: 187,938,580 zł oplacony w całośc,
adres do korespondencji: ceńtnm obslugi KlientóW KoĘoracyjóyci. 90_360 Łódż, Ul. PiotRowska 2341236

ToMrźystwo UbcPi6Mń i Fl9askuracil ,,WARTA" s.A. R6giońalń. contruń
ul, chmielna 85/87,

fiI

l

PaLlSA nr 90821aa17768

lx.

2z2

Walunkiubezpieczenia
Rozpolz ądżenie lV]ln stra FinansóW z dn a z dnia 13 grudnia 2013 r W sprawje obowiążkowego
L]bezp ecżen a odpowiedz alnośc cWVinej żarządcy njerlchomościWraz z załaczonymi Warunkam
obow ązkowego Ubezp ecżenia odpow edzialnośc cywi]nej
,TU|R WARTA s A n e będzie dochodził rosżczeń regresowych, o których mowa W art 11 ust. 3
Ustawy o ubeżpieczeniach obow ązkowych. Ubezpreczeniowym Funduszu GWarancy]nym Po sk m
B urże Ubeżpiecżeń Komunikacyinych W prżypadk! sżkód Wyrządżonych przez L]bezpieczonego (lub
osób który.n się posługuje) W Wyn k! rażącego niedbalstvr'a"

KWiuje odb ór polsy Wraż z WaTUnkaTn !bezpeczen a odpowiedżiainościcywilnejżawodowe] i
potwierdzara że treśćich - stanowiąca ntegra ną cżęśćżawańei umowy Ubezpieczenra -]est mi

skargi. zażalenia. w tym reklamacje moga być skła(lane przez Ubezpiecza]ącega, Ubezpieczanega
lub Uprawnionega z umowy ubezpiecz-.nia do TUiR WARTA s.A. W farmie pisemnej na adres: skr.
pocztowa 102a, a0 95a Warszawa, a panadto W formie elektranicznej za pamacą formularza
WwW.htafta.D]/reklamacie telefoniczni-. pocl nr 502 308 308 araz W każdej jednastce TUiR WARTA
s.A. na piśmiedoręczonym osobiścle lub w formie ustnejda pratokołu TUiR WARTA s A. rozpatrzy
skargę, zażalenje rek]amację w terminje 30 dni od claty v,,pły\,łu i udzie]i oclpawiedzi w farmie
pisemneJ pżesyłkąlistawą lub w farmie e]ektranlcznej na v/niasek składającega skargę zaza]enie,
reklamację. organem Właściwymda rożpatżen]a skargj. zaża]enla reklamacji jest jednastka
arganizacyjna wyznaczana przez żarzad TUiR WARTA s A szczegóławe infarmacJe datycżące trybu
wnaszenia i razpalwania skary zaża]eń reklamacji udastępniane są za paśrednicŃem stony
internetowej www Wańa pl TUiR WARTA s A. padlega nadzarawi Kamisji Nadzaru Finansawegó

Łódź.2015-10-16
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